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Strach je súčasťou nášho života a je dôležité vnímať kedy 
prichádza a ako sa  prejavuje. Povieme si, ako najlepšie 
prekonať strach súvisiaci s rozhodnutím začať podnikať 
a zodpovieme  aj  ďalšie otázky, ktoré vám môžu pomôcť 
dostať ho pod kontrolu.

Čo sa dozviete
 » Aké typy strachu museli Nikola s Beou na začiatku prekonať?
 » Aké tendencie prejavujeme pod strachom a ako z toho vykorčuľovať?
 » Ako spoznám rozdiel medzi skutočným strachom a ilúziou strachu?
 » Pomáha mi pozerať sa na ciele s obavami? 

Kto je váš lektor 
Mgr. Nikola Sedláčková, PhD., zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka 
vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem 

toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa realizuje vo viacerých dobrovoľníckych 
projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia 
(fundraising a firemná filantropia).

Hosťom je
Beáta Liptáková – členka Achilles Team a spoluautorka projektu Kid Of The Future. Ako biznis koučka 
pomáha podnikateľom a členom tímov podporiť ich zmysel pre poslanie, oživuje firemné procesy, motivuje 
a inšpiruje tímy k budovaniu kvalitných vzťahov. Program s deťmi je jej srdcová záležitosť a podporuje 
deti a mládež k rozvoju vlastného potencionálu  HRAVOU formou s cieľom vedieť využiť dary ktoré MÁM  
a uplatniť seba KTO som v škole a plniť si sny vo svojom živote.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 
7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
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